Dinsdag 20 maart is de jaarvergadering van PB Rheeze & Diffelen.
Deze vind plaats bij familiepark “de Vechtvallei” om 20:00 uur

met na de pauze een verrassend optreden.
We hebben een heel bijzondere gast uitgenodigd, laat u verrassen door deze 4-voudig kampioen
Horen, zien, verbazen.....

Nieuwsgierig geworden?
Komt allen!!
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E-mailadressen
In deze tijd van digitale veranderingen willen we als Plaatselijk Belang ook graag gebruik gaan
maken van uw e-mailadres. Op deze manier kunnen we u makkelijker en sneller op de hoogte
houden van onze activiteiten en van ontwikkelingen in Rheeze en Diffelen. Het zal in eerste instantie
de papieren versies niet gaan vervangen, maar zal als extra herinnering dienen.
Er zijn al een heel aantal e-mailadressen bij ons bekend, maar we ontvangen graag van u allemaal
uw e-mailadres. Zou u deze willen mailen naar: pbrheezediffelen@hotmail.com
Als het goed is ontvangt u voor de jaarvergadering een herinnerings-mail voor de jaarvergadering,
mocht u deze niet hebben ontvangen, en wel uw mailadres hebben doorgegeven dan kunt u dit op de
jaarvergadering melden.

Automatische incasso.
Zoals u misschien al wel weet en zoals de meesten van u ook al doen incasseren we de meeste
contributies automatisch.
Nu is dit nog niet bij iedereen het geval, wanneer we dit jaar langskomen voor het incasseren van de
contributie willen we u ook vragen om het formulier in te vullen voor automatisch incasseren.
Wanneer u geen automatisch incasso wilt afgeven is het ook mogelijk uw betaling zelf te regelen en
b.v. te agenderen in telebankieren, dan hoeft u en wij er niet meer achteraan.
Dit kan op rekeningnummer: nl 70 rabo 0384 6216 43.
Voor diegene die dit al elk jaar doen het verzoek om zoals in de jaarvergadering 2016 is afgesproken
de contributie te verhogen naar € 10,-

Inzameling Landbouwplastic en Stretchfolie
Net zoals voorgaande jaren willen wij ook dit jaar weer landbouwplastic in gaan zamelen.
De container zal op zaterdag 14 April weer bij de fam. Pullen Rheezerweg 113 staan.
Ook dit jaar staat er ook weer een container voor stretchfolie.
Ook willen wij net als vorig jaar een vrijwillige bijdrage vragen.
Dus noteer deze datum al vast, voor vragen kunt u bellen 06 – 11384569

Werkgroep AED-netwerk Rheeze en Diffelen
In december 2017 en januari 2018 werden er weer 6 herhalingscursusavonden gehouden om de
kennis van de reanimatie en het gebruik van de AED’s op te frissen. Net als de vorige keer waren de
cursisten welkom bij asperge boerderij “het Nijenhuis”. De avonden verliepen prima en alle
deelnemers kregen na afloop weer een paraaf van de cursusleiders zodat ze weer mogen
reanimeren.
Mensen die al in het bezit zijn van een BHV- of EHBO-diploma kunnen zich ook opgeven. Zij hoeven
dan geen cursus bij ons te volgen maar kunnen zich wel aanmelden bij Hartslagnu.nl zodat ze wel
oproepbaar zijn.
Tot slot willen we iedereen die heeft meegewerkt aan het succesvol verlopen van de cursussen
hartelijk danken.
Werkgroep AED-netwerk Rheeze/Diffelen
Jan Nijhuis (info@hetnijenhuis.nl)
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Agenda:
Opening door de voorzitter
Notulen van de ledenvergadering van 21 maart 2017
Financieel verslag.

Bestuurswisseling.
Aftredend zijn:
Dinanda Woertink, hiervoor stelt het bestuur het volgende kandidaat-bestuurslid aan u voor nl.:
Gerrinda Bolks, Rheezerweg 60i
Alfred Hutten, hiervoor stelt het bestuur het volgende kandidaat-bestuurslid aan u voor nl.:
Henk Somer, Marsweg 1
Gert Lenters, hiervoor stelt het bestuur het volgende kandidaat-bestuurslid aan u voor nl.:
Gerko Hutten, Rheezerweg 64
Mocht u hier bezwaar tegen hebben en dan alsnog een tegenkandidaat voor willen stellen, dan
verzoeken wij u dit voor 13 maart 2018 kenbaar te maken bij het bestuur.
Behandeling Nieuwsbrief 2018
Rondvraag en Sluiting
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Notulen ledenvergadering
Datum:
Locatie

: dinsdag 21 maart 2017
: Familiecamping “De Belten”

Aanwezig

: Erik Pullen, Arjan Veurink, Herman van der Veen, Bert Wiltink, Alfred Hutten,
Dinanda Woertink, Nicolien van der Veen namens het bestuur en ca. 30 leden

1. Opening
De voorzitter, Erik Pullen, opent de vergadering door iedereen welkom te heten, in het bijzonder
de heren van de brandweer die na de pauze een presentatie zullen verzorgen.

2. Notulen vorige ledenvergadering
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.

3. N.a.v. de notulen
3.1. In de Nieuwsbrief van vorig jaar stond vermeld dat in 2016 een gedeelte van de Marsweg zou
worden voorzien van een nieuwe asfaltdeklaag. Waarom is dit niet uitgevoerd; het wegdek van
de Marsweg is in hele slechte staat? In het overleg met de gemeente eind 2015 heeft het bestuur
het verzoek ingediend om de Marsweg i.p.v. de Kampweg in aanmerking te laten komen voor
onderhoud in 2016. Echter, door een misverstand met/bij de gemeente is dit niet gebeurd en
heeft men toch de Kampweg van een nieuwe asfaltdeklaag voorzien. De Marsweg staat nu op de
lijst voor onderhoud in 2018. Er wordt dringend verzocht dat het bestuur er bij de gemeente op
aandringt dat de Marsweg z.s.m. wordt voorzien van een nieuwe asfaltdeklaag.
3.2. Er zou iets gedaan worden aan de knik in de verkeersdrempel ter hoogte van “De
Rheezerbelten”. Het gat bij de drempel is gerepareerd, echter de knik zit er nog steeds.
3.3. Het onderhoud van sloten moet bij de gemeente onder de aandacht gebracht worden. Er worden
nog steeds een aantal sloten niet meengenomen in het onderhoud.
3.4. Er wordt gevraagd ook de berm van de Marsweg mee te nemen bij de maaironde in het voorjaar.
3.5. Marsweg; grasklinkers in de bocht bij Jans.
3.6. Marsweg: wanneer er geveegd wordt ook het stukje naar beneden naar het fietspad meenemen.
3.7. Er wordt gewezen op de mogelijkheid om zelf klachten in te dienen bij de gemeente.
3.7. De gemeente heeft geen uitnodiging ontvangen voor deze ledenvergadering.
3.8. Er wordt opgemerkt dat de communicatie met de gemeente scherper kan.

4. Financieel verslag
De kascontrole is uitgevoerd door de heren Mulder en Op de Haar.
Er moet nog EUR 2,50 per lid overgemaakt worden naar de rekening van de school zoals
afgesproken tijdens de ledenvergadering van 2016.
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5. Glasvezel buitengebied
Na een vliegende start ligt het werk nu stil. Echter, het is de bedoeling dat in week 7 – 16
glasvezel zal worden aangelegd in Rheeze en Diffelen.

6. N.a.v. de nieuwsbrief
6.1. Inzameling landbouwplastic en stretchfolie: Aan het afvoeren van stretchfolie zijn kosten
verbonden. Stretchfolie mag in big bag ingeleverd worden.

7. Bestuurswisseling
Erik Pullen is dit jaar aftredend. Er zijn geen bezwaren ingediend tegen de voorgestelde
kandidaat en daarom wordt Enrico Hans welkom geheten in het bestuur.

8. Rondvraag
8.1. Het wandelpad in de Belten wordt ook gebruikt door mountainbikers. Is dit wel de bedoeling?
Probleem is dat we naast Staatsbosbeheer hier te maken hebben met meerder particuliere
eigenaren.
8.2. Wordt de Rheezerweg afgesloten wanneer de nieuwe sluis bij Marienberg wordt aangelegd?
Het bestuur zal dit navragen.

9. Sluiting
Erik Pullen sluit de vergadering en bedankt iedereen alvast voor zijn/haar komst.

Handtekening Voorzitter

Handtekening Secretaris
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Activiteiten van het afgelopen jaar
Ook het afgelopen seizoen heeft Plaatselijk Belang Rheeze-Diffelen weer allerlei activiteiten
georganiseerd zoals in onderstaande verslagen te lezen is.
Het begon op dinsdag 21 maart met de ledenvergadering, waar een ieder zijn zegje heeft kunnen
doen. Na de pauze heeft de brandweer ons wegwijs gemaakt hoe we ons kunnen wapenen tegen
brand om de schade te voorkomen, het was een lang verhaal, maar zeer leerzaam.

Op 26 mei was de viswedstrijd
Mei 2017, heel Rheeze en Diffelen was bezig met kabels en snoertjes trekken voor de aanleg van
glasvezel.
Toch konden ongeveer 15 inwoners nog tijd vrijmaken, om even een vissnoertje uit te werpen.
Het was een prachtige zomeravond ,en er kwamen diverse buurtbewoners een kijkje nemen.
Ons ervaren jurylid Gert Lenters dacht een rustige avond te krijgen, net als vorig jaar, toen bleef het
bij 1 vis....
De 1e vis werd al snel gevangen!
Gert Lenters had de vis deskundig opgemeten, en sloeg de gegevens op in zijn hoofd...
Het duurde niet lang, of Gert moest van de ene naar de andere kant van de vijver rennen, en alle
data digitaal opslaan ..
Ruim 30 vissen werden er gevangen, met een totale lengte van bijna 4 mtr.
De top 2, met totale lengtes boven de 1 mtr. zag er als volgt uit...
1
2

Bennie Bolks met 10 vissen, totale lengte 125 cm
Jarno Hutten met 8 vissen, totale lengte 105 cm

De prijsuitreiking was bij de kantine, onder het genot van een drankje.
Het was nog lang gezellig, en zeker voor herhaling vatbaar!

Op dinsdag 7 juni was de fietspuzzeltocht
De jaarlijkse fietspuzzeltocht werd gehouden op 7 juni.
We startten bij Houthandel Woertink en na een mooie tocht eindigden we bij camping ’t Veld, waar
we gezellig met elkaar nog wat konden drinken en de prijsuitreiking plaats vond. De deelname was
dit keer wat minder, misschien omdat het in de zelfde week als de avondvierdaagse plaatsvond. Voor
komend jaar zullen we daar rekening mee houden.

Op zaterdag 1 juli was de kindermiddag
Ongeveer 20 kinderen uit Rheeze en Diffelen hebben zaterdag 1 juli genoten van een super leuke
kindermiddag bij pannenkoekrestaurant “de Rheezerbelten”. Gezellig met z’n allen Bingo spelen, ook
kon er gemidgetgolft worden. Een pannenkoek en een lekker ijsje maakten het feest compleet!
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Op zaterdag 30 september was de jaarlijkse barbecue
Het was weer een gezellige avond waarbij ongeveer 30 inwoners onder het genot van een hapje en
een drankje gezellig met elkaar konden kletsen.
Het duurde weer tot in de kleine uurtjes bij Gerrit Hutten in de werkplaats.

Op zaterdag 29 oktober stond kijkje achter de schermen gepland
Het Kijkje achter de schermen is dit jaar niet doorgegaan, dit willen we doorschuiven naar het
voorjaar van 2018 (eind april). Bedrijven die hier ook graag eens aan mee willen werken kunnen zich
melden bij het bestuur.

Op vrijdag 2 Maart was het schaatsuitje.
We konden dit jaar het schaatsuitje op natuurijs houden. Maar toch zijn we met 19 personen naar de
ijsbaan in Twente vertrokken. Dat iedereen al even had kunnen oefenen op natuurijs was te merken,
de snelheden die werden neergezet waren weer bijzonder!
Bij aankomst hoefden we niet te wachten omdat de dweilwagen net het binnenterrein op reed, dus de
ijzers werden snel ondergedaan en snel het ijs op.
Een uurtje later hebben we genoten van een kop koffie of warme chocolademelk.
Hierna nog heerlijk geschaatst onder verzachtende omstandigheden als we naar de
buitentemperatuur keken, totdat de dweil ons van het ijs veegde.
De avond werd al dan niet onder het genot van een drankje afgesloten. Jonge en oudere inwoners
hebben genoten van dit sportieve en gezellige uitje!

Vooruitblik 2017
Voor het komend seizoen staan er weer verschillende gezellige activiteiten op de agenda:
eind apr:

Kijkje achter de schermen.

25 mei:

Viswedstrijd op het vertrouwde stekje, bij de “Vechtvallei”

19 juni:

Fietspuzzeltocht

30 juni:

Kindermiddag

29 sept:

De jaarlijkse BBQ

Uitnodigingen voor deze activiteiten ontvangt u nog, maar noteer de data alvast op uw kalender! We
hopen dat u massaal deelneemt aan de activiteiten! Neem ook uw buren mee!!
Mocht u ideeën of suggesties hebben voor activiteiten die we kunnen organiseren dan kunt u dit
doorgeven aan het bestuur.
Als plaatselijk belang Rheeze-Diffelen hopen we op een gezellig seizoen met elkaar!
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Onderhoud wegen
In het overleg met de gemeente hebben we uiteraard weer het nodige aangedragen
Voor het ingeplande onderhoud hebben we het volgende toegezegd gekregen.
Voor 2018
 Marsweg: (van Rheezerbrink - Schalmaatdijk)
het aanbrengen van een nieuwe asfaltdeklaag
 Huijsteeg: (van Rheezerbrink – overgang elementen/asfalt)
Bestaande elementen overlagen met een asfaltdeklaag
 Bollenkolkpad: (van Veldbrakenweg – overgang elementen/asfalt)
Bestaande elementen overlagen met een asfaltdeklaag
 De Willemsdijk wordt gedeeltelijk geasfalteerd, het stuk tussen de N34 en de Oldemeijerweg
i.v.m. het provinciale project opwaarderen N34.
Het stuk tussen de Oldemeijerweg en de Grote Beltenweg valt niet binnen dit project, hier
wordt nog steeds naar een oplossing gezocht.
Voor 2019
 Oldemeijerweg: (van Rheezerweg – Willemsdijk)
het aanbrengen van een nieuwe asfaltdeklaag
 Stuwdijk: (Brug over de Vecht – Hardenbergerweg)
Aanbrengen van een nieuwe asfaltdeklaag en herleggen van grasstenen
 Het is (nog steeds) mogelijk om zelf graskeien te leggen, bv naast of tegenover inritten,
waarbij de gemeente zorgt voor de levering. De gemeente beoordeeld eventuele aanvragen
wel vooraf. Hier kan rechtstreeks contact worden opgenomen met dhr. H. Essing via mail:
henk.essing@ommen-hardenberg.nl of 0523 289681.
Adressen bestuursleden Plaatselijk Belang
Enrico Hans (voorz)
Grote Beltenweg 1
Rheeze
0523-270012
enrico@rheezerbelten.nl

Bert Wiltink
Rheezerweg 82
Diffelen
06-551 421 33
bwiltink@xs4all.nl

Alfred Hutten
Rheezerweg 99 i
Rheeze
06-186 513 20
alfredhutten@gmail.com

Dinanda Woertink (secr)
Rheezerweg 93
Rheeze
06-252 916 72
hwoertink@live.nl

Nicolien v.d. Veen
Grote Esweg 1
Diffelen
06-341 139 48
nicolien@bontekoe.nu

Herman van der Veen
Grote Beltenweg 15
Rheeze
06-209 332 19
herman@campingtveld.nl

Arjan Veurink (penn)
Rheezerweg 58
Rheeze
06-113 845 69
rheeze.arjan@gmail.com

Gert Lenters
Rheezerweg 68 a
Rheeze
06-448 812 81
gjlenters@hotmail.com

Susanne Potgieter
Grote Esweg 18
Diffelen
06-128 845 47
susannehutten@hotmail.com
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